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ЛюДИНА

ЛЮДИНА ― ЧАСТИНА ПРИРОДИ  
І СУСПІЛЬСТВА

В – 1

1.	 Вибери	 ознаки,	 за	 якими	 людина	 відрізняється	
від	тварин.

 дихання, живлення, ріст

 мислення, мова, праця

 народження, розвиток, розмноження

2.	 Продовж	речення.
Суспільство — це об’єднання ... 

 усіх живих організмів Землі

 тварин і рослин, які проживають поруч з 
людьми

 людей, які взаємодіють, залежать одне від 
одного

3.	 Продовж	речення.
Для росту і розвитку людини ... 

 потрібні природа і суспільство

 потрібна тільки природа

 не потрібні ні природа, ні суспільство
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4.	 Познач,	 які	 умови	потрібні	 людині	 від	природи	
для	життя	і	розвитку.

 повітря, вода, рослинна і тваринна їжа

 знання, вміння, любов

 спілкування, сила, здоров’я

5.	 Познач	правильне	твердження.
 Новонароджене маля може стати людиною 
лише в суспільстві.

 Новонародженому маляті, щоб стати люди-
ною, суспільство не потрібне.

 Новонародженому маляті, щоб стати люди-
ною, потрібні їжа, вода, повітря, світло і те-
пло.

6.	 Запиши,	чого	не	зміг	навчитися	казковий	герой	
Мауглі	у	вовчій	зграї.

В – 2

1.	 Познач	 ознаки,	 характерні	 і	 для	 людини,	 і	 для	
тварин.

 мислення, мова, праця

 народження, розвиток, дихання, живлення, 
ріст, розмноження



32

ДРУзІ

В – 1

1.	 Продовж	речення.	
Справжній друг ... 

 іноді дає списати задачу

 завжди дасть списати домашнє завдання

 пояснить, як виконати незрозуміле домаш-
нє завдання

2.	 Продовж	речення.	
Справжнім другом вважають того, хто ...

 провідає товариша, коли той захворів

 навіть не зателефонує, коли товариш за-
хворів

 навіть не помітить відсутності товариша  
у класі

3.	 Продовж	речення.	

Якщо товариш засмучений, то справжній друг ... 

      спробує його розважити

 не звертатиме на нього уваги

 намагатиметься дізнатися причину смутку

4.	 Продовж	речення.	
Справжній друг — це той, хто ... 

 завжди вислухає товариша
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 завжди перебиває товариша, не дослухав-
ши його розповіді

 ніколи не цінить думки товариша

5.	 Продовж	речення.	
Мій друг ... 

 завжди звертається до мене по імені

 звертається до мене, використовуючи об-
разливі прізвиська

 радіє моїм неприємностям

6.	 Запиши,	чи	справжнім	другом	для	Вінні	Пуха	є	
П’ятачок	з	мультфільму	«Вінні	Пух».	Якими	сло-
вами	ти	б	його	охарактеризував?

В – 2

1.	 Продовж	речення.	
Справжній друг ... 

 ніколи не слухає відповіді товариша біля 
дошки

 на уроці завжди готовий підказати

 уважно слухає відповідь товариша біля  
дошки
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6.	 Запиши,	які	свята	святкують	у	твоїй	родині.

В – 2

1.	 Продовж	речення.
Різдво Христове, Великдень, Покрова, Зелені 

свята, Івана Купала, Андрія — це … 

 державні свята  

 народні свята

 пам’ятні дати

2.	 Продовж	речення.
Навесні українці святкують … 

 Трійцю  Великдень  Покрову

3.	 Продовж	речення.
Подарунки дітям під подушку, у черевичках 

кладе … 

 Святий Андрій

 Святий Миколай

 Святий Михайло

4.	 Продовж	речення.
На Святвечір господиня готує … 

 пісні страви

 м’ясні страви

 екзотичні страви



5.	 Продовж	речення.
На свято Спаса українці … 

 освячують великодній кошик

 освячують яблука з медом

 освячують вербові гілочки

6.	 Запиши,	які	свята	святкують	у	твоїй	родині.
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